Zápis č. 7 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 19. 9. 2016
Přítomní zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1)
Martina Jirčíková (2)
Josef Kalášek (3)

Alena Kotyzová (4) - omluvena
Bohuslav Matouš (5) - omluven
Zbyněk Severýn (6)

Ing. Roman Studený (7)
Teodor Šmok (8)
Renáta Vágnerová (9)

Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny
Zasedání řídil: starosta obce, Teodor Šmok
Po zahájení a uvítání občanů starosta obce konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
zastupitelů obce a zasedání je tudíž usnášení schopné. Jednání bylo řádně a včas svoláno, zveřejněno
na úřední desce a v souladu se zákonem o obcích.
Poté starosta pokračoval v řádném jednání zastupitelstva obce.
Pro toto jednání je navržen tento program:
1. Volba komisí
2. Výběr zhotovitele na rekonstrukci hasičárny
3. Cesta u skály
4. Diskuse a usnesení

Schválení programu: 7-0-0

1. Volba komisí
1.1) Komise pro návrh na usnesení byla zvolena ve složení: Martina Jirčíková, Zbyněk Severýn
1.2) Ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni: Josef Kalášek, Lada Hejtmánková
2. Výběr zhotovitele na rekonstrukci hasičárny
V souladu s usnesením z posledního jednání zastupitelstva obce bylo pro akci „ Rekonstrukce
hasičské zbrojnice“ osloveno 5 firem: Vakstav s.r.o. Jablonné nad Orlicí, REKOS s.r.o. Žamberk,
František Melichar Mladkov, Tomáš Novotný Mladkov, Zbyněk Pišťáček Pardubice. Z výzvy odstoupila
firma Vakstav s.r.o. a firma REKOS s.r.o.. Obec obdržela tři nabídky od těchto zhotovitelů: František
Melichar s nabídkovou cenou 2.888.949,20 Kč, Tomáš Novotný s nabídkovou cenou 2.496.410,30 Kč,
Zbyněk Pišťáček s nabídkovou cenou 3.301.408,30 Kč. Všechny tři nabídky splnily podmínky stanovené
ve výzvě.
Komise pro výběr zhotovitele doporučuje ke schválení zastupitelstvu nejnižší cenovou nabídku
pana Tomáše Novotného s nabídkovou cenou 2.496.410,30 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ pana
Tomáše Novotného, IČ: 68471378, Mladkov čp. 49 s nabídkovou cenou ve výši 2.496.410,30 Kč
s DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
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3. Cesta u skály
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s obdrženou cenovou nabídkou na rekonstrukci cesty u skály
v šíři 2,8m cena činí 210.862,- Kč s DPH bez postřiku asfaltovou penetrací. Předběžný možný termín
rekonstrukce je měsíc říjen, ovšem z důvodu požadovaných teplot pro provedení postřiku asfaltovou
penetrací se zastupitelé shodli provést rekonstrukci kompletně včetně postřiku až na jaře příštího roku. Do
té doby bude rozhodnuto o šíři komunikace, způsobu zamezení volného průjezdu vozidel a osazení
dopravních značek.
Zastupitelstvo obce odkládá rekonstrukci cesty u skály do rozpočtu roku 2017.

6. Diskuse:
V diskusi zastupitelé řešili prvky fasády provedení zateplení budovy obecního úřadu, která je
plánována v příštím roce.
Jelikož dalších příspěvků nebylo, starosta obce diskusi uzavřel a byl přednesen souhrn
usnesení, který přednesl pan Zbyněk Severýn a usnesení ZO tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Josef Kalášek

Teodor Šmok

Lada Hejtmánková

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Zasedání bylo ukončeno ve 18:35 hod.
Zapsal: Roman Studený

Příloha č. 1 – Usnesení zastupitelstva obce
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Příloha č. 1. k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 19. 9. 2016 :
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje usnesením číslo:
72/2016 – zhotovitele akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ pana Tomáše Novotného, IČ:
68471378, Mladkov čp. 49 s nabídkovou cenou ve výši 2.496.410,30 Kč s DPH.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 7-0-0

b) odkládá usnesením číslo:
73/2016 – rekonstrukci cesty u skály do rozpočtu roku 2017.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 7-0-0

c) pověřuje:
 starostu obce k podpisu smlouvy o dílo akce „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“.
d) bere na vědomí:
 diskusní příspěvky

Starosta obce:

Místostarosta obce:

Teodor Šmok

Ing. Studený Roman

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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